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MESAÔO Dtr I-A NOVA PREZIDANTO

I(araj SES-anoj,

Lati decido de la Asembleo ini transprenis por tri jaroj
oficon, kju tre honoras kaj §ojigas min, sed kies maifacilon
rni plene konscias.

Tial, salutante unuafoje novajn kaj jam konatajn geamikojn
en mia jusa vesto, mi deziras pli amplekse prezenti la
gviclliniojn de mia simpla programo, jam skizita dum la
Asembleo.

Unuavice kaj plej atente mi zorgos l<e daüru, laü la jam
elektitaj komisiitoj kaj kontraktoj, la §isnunaj servoj al Ia
membraro: SES INFORMAS, LITERATURA FOIRO, re-
gionaj kunvenoj ktp. Serioza asocio ja devas garantii bonajn
servojn al la personoj, kiuj gin fidas.

Por plenunii la prioritatan celon de nia statuto (disvastigi
en Svislando la lingvon Esperanton) necesas formadi niajn
aktivulojn en la kampoj de inforrnado, publikaj rilatoj,
lingvo-surmerkatigo. Por tion atingi ni devas organizi alme-
nair unu stagon sub la gvidado de esperantistaj fakuloj. La
kosto de tiu(j) stago$ apartenas al la rubriko "propagando,
varbado". [,a sta$oj celas kaj nunajn kaj novajn aktivulojn.
Estus ideale se partoprenlrs po unu aktivulo el ôiu loka,
kantona air faka societo.

Ankari cele al la respondecigo de ôi tiuj aktivuloj, sed

§enerale por pli bone konati$i kun la svisaj cirkonstancoj, la
unuan jaron de mia mandato mispeciale dediôos al renkontoj
kun kiel eble plej rnultaj lokaj realajoj, societoj kaj individuoj.

Rilate erl la transnaciaj realajoj, kiuj ekzistas en la svisa
Esperantio (I(CE,, CDELI, Llr-koop ktp) mi intencas flegi
l<iel eble plej harmoniajn rilatojn, en reciproka plena respek-
to cle la propra aütonomio, por valorigi ôiujn kornpetentojn
favore al la floraclo cle nia idealo kaj statuta celo.
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Pri la rilatoj kun UEA, mi konsulti§os tuj kiam eble kun
la ôefdelegito, ia l<omitatanoj cle UEA kaj cle -fllJO, la
reprezentzrnto de IIrEIr.

Multego estas farenda, l<aj por tion certigi mi kallculas pri
miaj bonaj kunlaborantoj, la membroj cle la Estrarcl l<aj cle

la Centra l(omitato, sed ankail pri la lojala helpemo cle ôiLr

unuopa SES-ano, l<iLrn jam anticipe mi plej l<rlre clanl<as. Mi
scias, ke en 1a dar-iro de trijaroj miraldoj ne eblas - ver§ttjne,
eô ne dum pli longa periodo - sed certe ni povos atingi iotr
pozitivan, se ni lab<tros en harmonia etoso, l<ie ôitrj pretLt

oferi iom por la rajto kzÙ fiero aparteni al l<omuttuln«t
kelkflanke supera al aliaj nacioj. I(el estis cliritc en fama
prelego, kaj beclaürrincle refarigis hodiaùi plene al<tuala, tti

konsciu ke nia flago estas la sola ne makulitu cle homa silng,o,

kvankam anl<aü ni, esperantistoj, clevas priplori niajn vikti-
mojn.

Svislando, lando cJe libero, frLre l<omprenis la idealojn cle

esperanto kaj §in brile subtenis per sia pozitiva realismo: ôiuj
kune ni klopodr-r, mocleste sed firme, daùtrigi la belan
tradicion.

Perlu Marlineili
oo0oo

ÀTENTU PRI LÀ SUBÀ INtrORMO:

Mi estis petita meti la novan, flavan Es-
peranto-varbilon en la mezo de tiu-ôi SES

INFORMAS, por ke êiu povu facile elpreni
ôin. Tial tiuj kvar paôoj ne estas nurne-

ritaj Red-

oo0oo
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PROTOI(OLO
êenernlr Kurrvcno I994

36 personoj partoprenis la ffeneralan kunvenon de SES la
l2-an de nrarto 1994, en Ia stacidonra buledo de Olten. Senkulpi[is
l'azio Carlevaro, Marion kaj Mireille Grosjean, Nicole Margot kaj
Christiane SixtLrs-Pot

Mnlfernro
Prezidanto: Claude Gacond (La

prezidanto. Asisto: Andy E. I(iinzli
sekretario, protokolanto; Fritz Licchti
llrnst von i\'lay (Oberuzr.vil), kasisto.

Tagprez,idas ClaLrde Grcontl
(Chiasso), CI(-anino.

Chaux-de-Fonds), SES-
(La Chaux-de-Fonds),

(Zùrrich), vicprezidanto,

kaj Perla Martinelli

TAGOIIDO

a) Protokolo de lt antaùt ficnerall kunveno 1993
(aperinta en 'SES inforntas' 311993).

Per 3l voêoj unuanirre akceptita.

b) Ilaytorto dc lu Ccntra Konritato (aperinta en 'SES
in[brrrras' 211994)

Franz Briigger kritikas, ke rnankas nrencio pri la 'Tago X'.
Claude Gaconcl responde rnemorigas, ke Franz Briigger kaj
Lucenra Ilsperanto-Societo okaze de la pasinta kunsido de la
Ccrrtra I(ortritato 1a I 2-an cle lcbruaro 1994 en Luzern estis
delegitaj okupifli pri tiu clcnranclo kaj ke SES prontesis financan
helpon de ii 400.-, se la projekto konkreti[os. Didi !Veidnrann
certigas, ke Zurika Esperanto-Societo alportos sian apogon. La
raporto aprobi[as êe 2 kontraùaj voêoj.
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c) Fin:rncu nrporto.
Didi !Vcitlnrann konkluclas el la tparita surno êe la rubriko

'iniornrado', ke la societo ne plenLrrnis sian laboron. Clar-rclc

Gacond, kiel li nrenciis en sia raporto, estis labore sLrpertutita. Tial
li ne sukcesis akurate plenurli êiLrjn devojn. Satrtcnrpc li nc
akceptas, se oni êiar:r nur postr-rlas kaj rnem ne kunlaboras kaj postc
plendas. Nenir-r sin anoncis por pretigi propagandilojn kaj organizi
varbkampanjojn Ne êion povas fari la estraro. Clar-rde Gaconcl
intencas propagandi antair girnnazioj, kiarn li estos ernerito, clo iorrr

libera clLrm la lernejperiodoj. Giorgio Silfcr procedure rimarkas, kc
eblus voêdoni pri la frnanca raporto ntrr airskLrltinte [a raporton de
la kaskontrolantoj. La flnanca raporto akceptifias te I kontraira vo-
êo.

ê) Rlporto rlc lt l«tsltotttrol:tntoj.
Kaskontrolanto Ernst Gliittli (atestata de Margrit Gultlin)

lairtlegas la rnoclele laritan raporton. Li deziras, ke la rnalli'r-ro cle la

rekotiza alvoko ne plu okazu. Laù Didi Wcitlrrt:trut readtttotti
nekotizintojn estas la tasko de la kasisto. Giorgio Silfcr gratulas,
ke êe administraj kostoj oni îparis. Angelo IVIellini postulas de la
kaskontrolantoj klaran riproêon al la aclreso de SES koncerne la

neplenunron de la lastjare bLr§etita varbagado. Lair Giorgio Sill'cr
riproêi ne estas la tasko de la kaskontrolantoj. La raporto aprobi[as
unuaninre.

d) Rlporto dc lrt l<ornisionoj.
Ne okazis aktiveco êirilate.

c) Illcl<toj.
Claucle G:rcond rerigarclas al Ia pasintcco, klarigante, ke la

celo de lia siaterlpa preziclanta kandidati[o estis pliclinanrikigi la

asocion. Grandparte li sLrkcesis, starigante firrnan strukturon cle

estraro kaj centra kornitato, regule reokazigatrte la rcgionajn
sernajnlinojn kaj solvante la gazetan probletron. Li eô iniciatis
organizi nacian kongreson, kiLr okazis pasindare. Nun enteritiflontc
li îatLrs transcloni la torton.'fatnen, li pretas kandidatili kicl
vicpreziclanto. Iltr lastatcnrpaj diskLrtoj kutt Pcrla IVllr'(inclli
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evidcntilis, ke ti prctus knj tttaturus gvidi la asocion. Post

sinprczcnto Perla IVIartinclli, italino vivantzt en Svislanclo ckde

1978, kiu spertas pri la real{oj de la svisa Esperantio, promesas

tlijaran engafion. La clu kandiclatoj forlasas la salonon, en kiu lanêi-

!as vigla cliskuto pri avantaloj kaj malavantafioj cle preziclanta tan-

fiiûo Post konlldenca ekzatneno de êir1 esencaj dentandoj, la

asernbleo elektas (êe I sindeteno) Perla Martinelli nova prezidanto

de SES k;rj Claude Gacortcl unuaninre vicprezidanto. Al la antaùa

vicprezidanto kaj reclaktoro de 'SE,S informas' Fritz Liechti la

asenrbleo esprinras sian respekton kaj dankon pro la plenumita

laborego. Oni enrf,azas, ke kr.rn Perla Martinelli SES post pluraj
jardekoj denove ltavas inan prezidanton. La novaj prezidantino kaj

vicpreziclanto intencas interalie delegi plurajn taskojn. En la êeesto

de la novaj prez-idanto kaj vicprezidanto reelektilas du aliaj CK-
anoj: Andy E. I(iinzli kiel sekretario (laù lia deziro nlrr por unu
jaro) kaj Ernst von NItry kiel kasisto. Ankaù ambait

gekaskontrolantoj Ernst Glrittli kaj Margrit Guldin reelektifias.

Post laùtlego de lia longa biografio fare de Ernst Gliittli, nova

honora niernbro lari[as IIans Bipp (Birsfelden), kiu antaù nelonge

80-jarilis. Pro tio ke i-lans Biyrp ne êccstas, Ernst Gliittli persone

transdonos la diplonion al la honorito.

I) Iluffcto.
Didi Wcitlnltnn dcziras, ke, sub'varbado', estu precizigitaj

en la bLrficto {'r' 400.- fàvore al la 'Tago X'. Oni aprobas tion êe 2

sinclctcnoj. La bLr!cto unuattittte akceptifias.

g) I'r'oponoj.
El la rrerrrbraro ne venis proltonoj !is la fiksita lirndato. La

CI( cle SIIS propottas al la asettrblco lari!i ptrblike pli aktiva kaj

altiri la atettton pere cle rezoltrcioj, kiLrj lontas en la responso de la

cspcrantistoj ltri horlraj rajtoj Pcrla Mrtrtinclli prczentas la

rezolLrciproponon, lair kitr obscrvi[as militkrinloj en Bosnio-

IJercegovino knj kaclre cle tio pluraj scnkrrlpaj viktinroj el ia

cslreranto-konrurtLrltto; kiLr bcclairras, ke pro sia neali[o al UN

Svislanclo ne l)ovas lucli rolort pli aktivan por la paco kaj invitas la

svisajn airtoritatojn ne akcepti sLrr la svisa teritorio politikistojn el
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eksa JLrgoslavio, se ilia aktiveco pmvi!is favori tieajn nrilitkrirrtojn.
Laù Didi Wcirlnurnn, kiLr prezentilas kontrairlo clc UN, la alurlo al

UN estas kontrairstatuta. Franz Ilriigger dr-rbas, ôu la SIIS-statuto
pernresas aprobi rezoluciojn kun politikerna karaktcro. Pcrla
iVllrtinclli opinias kc jes, I)ro la honrrajta paragralb. Alrgclo
Nlellini rilirzas tia.in rezolLrciojn kd postulas prccipe cle 1a

sekretario, iniciatinto de tiiy rezolr-rcioj, plenurni siatt poresperatttan

laboron. l'rIzival (ne rnernbro) proponas siajn pacscrvojn kaj siarr

kanalon por transdoni rezolLrciojn al UN Lucienne Dov:tt pctits

sekrete voôcloni êLr etttute rnalièr'rli (ar\ nc) la iliskLrton pr i

rezolLrcioj kun politika enhavo. Se la respondo cle la ascrnblco cstas
jesa, oni voêclonos pri la proponita teksto. llezLrlto: l2 votoj 1;oras
kaj l2 kontrairas, êe 3 nralplenaj slipoj. l-a prezicltrnto cleklaras la

rcsponclon nea, ôar la jesoj nc atingis lit plirnulton. Giorgicl Silltr'
rirrarkigas, ke la rezoluciproponoj dcvus csti anticipe 1;ublikigitaj
en la organo, air rncnciitaj en la clissertclita kurtvoko, por kc la

nrernbro.j povu prilrensi la clcrrranclon.

ff) Diverslîoj.
Sub tiLr punkto oni nrenroras la Ibrpasirrtzrjn nrcntbrojn Dora

Ilenrnrlnn (Bern), Tina I'ctcr'-lltictchi (Ztirich), I'lerrnantt

Schrnutz (Basel) kr1 Jakob IIohl (Flinrs). Krorn tio, oni grittulas al

EcloLrarcl Wlltlvogcl (Ncuchâtel), kiLr antait ne Iongc ifiis 100-jara.

Noto: 'l'iu êi 1;rotokolo, vcrliita clc la scl<r'ctario Ancly l:.
I(tinzli, reviziita cle la tagpreziclantoj Claucle Grtcorttl liaj I)crla
l\llrtinelli, estis aprobita de la estraro cle SIIS clutn kurtsiclo

okazinta cn Zirrich la ll-an clc aplilo 1994.'l'iarl Ancly Ii. I(iinz.li
konrunikis al la estraro, ke lia clerlisio havas tujan ckvaliclon. l-a
cstraro akcelltis tiLrn cleciclon.

-oOo-
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GRUPÀJ IN]IORMOJ

ESPERÀNTO- SOCItrTO BÀSEL :

Iir-r res t-oracio Riehenl-oriraf 1e.
26.5.20.00h Monata J<unveno: La^prezidantino

prelegos pri: "La Juraso"
23.6.20.00h MonaLa kunveno: S-ro Andy I(ünz-

Ii prelegos pri:
"ESPERANTo en Svisl-ando"

29.6. Tuttaga trilanda ekskurso kun
pikni l<o -

Informoj n volonte donas 1a pre-
zidantino, S-ino N. Béroud.

BELLTNZONA:
1 4 .5,1 7.00h kaj 1 1 .6.1 7.00h ôiam sabate

en viale Motta 32.

trSPtrRÀNTO-SOCIETO BtrRN :

3.5.1 9.30h kaj 1 .6.1 9.30h.
trSPERÀNTORONDO BIELO:
êiun vendredon en restoracio AMI, Freie-

strasse B, 1 8.00h-'1 9.00h.
ESPERÀNTO- SOCIETO LÀUSÀNNE :

2.5 -20.30]-i Monata kunveno: S-ro Eichkorn
prelegos pri:
LA Sova§aj plantoj.

5.6. trkskurso Gri-Ilon-Les Plans-sur-
Bex.

LUCtrRNÀ ESPERÀNTO- SOCIETO :
1 '1 .5.1 4.00-16.00h Paroliga kunveno en Big

Ben. Gvido F ranz Brügger.
26.5. Promenado laùlonge de ta lago

de Lucerno. RenkontiÇo 19.00 ôe
1a Wagenbach-I'ontano. (j e ôiu
vetero ) .

8.6.1 4.00-1 6.00h Paroliga kunveno en Big
Ben. Gvido Franz Brügger.

23.6.20.00h Amuziga vespero: Ludi, muziki,
kanti kaj solvi enigmojn.Gvido:
Paul Scherer kaj Franz Brügger.
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ESFERAITTO:
EIEffir PAR ExcELLElrcf

Esperanto ist keine Ethnosprache
(Nationalsprache), sondern eine
internationale Plansprache. Espe-
ranto unterscheidet sich also
grundlegend von anderen Sprachen,
denn es wurde von vornherein be-
wusst als eine internationale
lelthilfssprac?e geschaffen. Das
Hauptziel des Esperanto ist, neben
den Nationalspraciren als neutrale
Zreitspractrc die Verstândigung
unter Vô1kern und Religionen zu
erleichtern. Die Befürworter des
Esperanto meinen, dass nur eine
Plansprache wirklich imstande ist,
die Rolle einer wahren Weltsprache
zu übernehmen. Esperanto ist also
die Sprache einer nodern denkenden
inte rnat iona len ( überna t ionalen )
Gesellschaft, die mit Erfolg ver-
sucht, d ie Enge des nat ionalen
Denkens zu überwinden. Humanismus,
Pazifismus und Menschenrechte
heissen die ldeale L.L. Zamenhofs,
des Erfinders des Esperanto.

Esperanto-Geschichte verstrichen.
Esperanto-Benützer und -Organisa-
tionen gibt es in über I(X) Lândern,
so auch in der Schweiz. Die Schrei-
z.er Esperanto4esellschaft, die
Schxeizer Esperanto-Jugendgruppe,
das Esperanto-Kulturzentrum in La
Chaux-de-Fonds sowie einige Lokal-
Yereine (Zürich, Basel, Genf,
Luzern, u.a. ) sorgen für die Ver-
breitung und die Pflege des Espe-
rônto in diesem Land. Neben dem
Espe ranto-Ku I tu rzent rum bef i ndet
sich in der Neuenburger Uhrenrnetro-
pole auch das 'Centre de docunenta-
tiofl et d'êtude sur Ia.langue
internationalet , ein ,einmal iges
wissenschaftliches Archiv, dass
alles sammeit, was über Plansprâ-
chen und in Esperanto erscheint.
Die LSISOO hat in zwei Resoluti.onen
die vôlkerverbinderde Rolle des
Esperanto gewürdigt und den einzel-
nen Staaten empfohlen, Esperanto zu
fôrde rn .



Ia lingvo sin prezentas!
Die Sprache stellt sich vor!
I-a langue se présente!
I-a lingua si presenta!
La ekzemplo de Ia pomo bone montras la universalecon de Êsperanto
Âm Apfelbeispiel lâsst sich sehr schôn zeigen, wie vielseitig Esperanto ist
L'exemple de la pornme montre bien l'universalité de l'espéranto-
L'esempio della mela mostra bene l'universalità dell Ë,speranto.

ZeiL
Sckunde
Minute
Stunde
Tag
Woche
Monat
)ahreszeit
Friihling
Sommer
llerbst
Winier
Iahr

tempo { telnps
I sekundo { seconde
) minuto ( minute
horo { heure

) tago jour
semajno { scmaine

) monalo mois
sezono ( saison
printempo t piiùtemps

) sômero été
aùtunc I automne

) vintro hiver

lempo
secondo
minutn
0ra
giorno
scttimanÂ
mese
stagione
prlnavera
estate
autunno
inverno
ânno

Der Wortschatz (die Schaie) ist

La vorraro (selo) estas hind-.
eirropa. preci pe I a tin -§ffina)

ia ahksosistemo (pulpo) estas
aglutina, kiel en la hungara,
linna, turka.
Das Vor- rrnd Nachsilbensystenr
(das Frucht{lcisch) ist eeglurinie.
rend, wie im Ungarischen,
Finnischen und Türkischen.
Le système d'affixes (la pulpe)
est aÊslutinant. comme en
,%
nongrols. en lrnnots,en turc.
ll sistema di aflissi (la polpa) è
âsslutinante. come nell'
..rI'__..

ungherese. nel ltnnico, nel turco.

lfi.Ido-eur:opâisch, genauer I atino-
germanisch.

Levocabulaire (la pelure) est
indo-eurooden. avart tout
I;m';EE;ifrïque.
Il vocatrolario (la buccia) è
indoeuropeo, prevalentemente
latino-germanico.

La ebleco uzi afikson kiel mem
staranaadikon (kerno)
estasizoliva, krel en la cina kaj
ùetnama.
Die Môglichkeit, Vor- und.Nach
silben als selbstândigen Wort,
stamm zu verwenden (der Kern).
ist isolierend wie im Chinesischen
und Vietnamesischen.

La possibilité d'utiliser un afllxe
eomme s'il s'agissait d'ure
racine auionome (le pépir.) est

!qg!gg! comme en chinois et en
vietnamien.
La possibilità di usare gli affissi
come radici a sé stanti (il tûrsclo)
è Lsolalte, come nel cinese e ael
ÿietnamita.

=

Deutsch Esperanto français italiano I)eutsch Esperanto franqais italiano

\.ÿarrn ) varma chaud caldo
(varm/a)

kalt malvarma froid lreddo
(mal/varm/a)

lauwarm varmeta tiède tiepido
(varm/et/a)

Wârme ÿarmeco chaleur calore
(varm/ec/o)

Kâlte malvarmeco lroidure freddezza
imal/varm,/eclo)

wàrmen varmigl chauf{er riscaldare
(varmr'ig/i)

kühlen malvarmigi refroidir raffre<idare
lmal/varm/ig/i)

Deutsch

Lastwagen
Lieferwagen

kleiner Lastwagen

Illeinheit

verkleinern

kleiner Manrr

kleine Frau

kamiono t câmion
kamioneto camionnette
(kamion/et/o)
etr kamiono un petit ca.mion

eteco petitesse
(et/eclo)
etigi rapetisser
(et.1ig/i)
etulo un petit homme
î,et/ul/o)
ctulino une petite femme
(etlul/in/o)

Esperanto français italiano

camlon
camioncino

un piccolo
camio!

piccolezza

rimpicciolire

un ometto

una donnina



AL1ERNATIV UIü} V(XIEII}IAFT FEISEN:

Esperanto ist eine Sprache derPraxis. Auch im intârnationalen
Tourismus nimrnt Esperanto an Bedeu-tung zu. Jedes Jahr finden unzâh-
I ige Kongresse, Tref fen, Se*inare
und Kurse in vielen Lândern statt,
wo sich die Esperantisten versarn-
meln, ihre Erfahrungen austauschen,
miteinander sinfach über al les
reden und sich weiterbilden lassen.
§olche lleltkurgresse, die jâhrl icheinige Tausend Menschen vàrschie-
denster Zunge vereinen, fanden inj üngster Vergangenheit in Kuba
('l 990), Norwegen (1991 ), ôsterreich(1992', und Spanien ( t99j) statt-
Der 79. Ialeltkongress, organisiert
vom Esperanto-frleltbund und seinen
koreanischen Mitarbeitern, wird
1994 in Seoul über die Bühne gehen.
Die internationale, Espèranto
sprechende Jugend traf sich inletzter Zeit in Schweden, Kanada,
Bulgarien, Deutschjand, Ital!.en uné
Unga rn.

Wo internationale Kôntakte oftleider oberflàchl ich bleibàn _bietet. Esperanto rehr. t,lo E;;;;;;;;
lr:. fasst, da entsteht ,i,i ;;;;Geist, da macht sich ein gr;;;;;Interesse für freode füftureo
?.9it. Esperanto fôrdert Ous ""iui_teilsfreie und neutrale, intÀr_kulturelle Denken und wec[t Sylroa_
.thie, Solidaritât urU totera# iJr
Menschen aus anderen, oft minorità_ren Kutturkreisen. Esperanto tiaotin sich den Geist aes' brüderlicËi
Urgangs mit l.lenschen, der f re: isivon nationalem Chauvinismus, treiy"! parteipolitischer überheblieh_keit, frei von argwôhnischer
Staatsbürokratie, frei vàn .ef iqiÀ_ser Dogmatik. Der aite rraum iïoe_raler Demokratent espe.ant" pià[_
t isch anv,renden und mi t Esp"ranloreisen hêisstt Einheimische tret_fen, mit ihnen zusammen wohnen, inihren eigenen vier Wânden Aiit,r_tieren, also f relde feæns_ -unO 

,Denkreis,en direkt und unniiielb.;; '

ohne Dolnetscher kenrcnternen. ùiéEsperantisten, viele unter ihnen
füh1en sich als echte, freie lelt_bûrger, sind überali ein trisschen
zuhause. Das praktische und inte_ressante Reisevergnügen erLeichtert
Pasporta Servo, ein weltweites Netzmit Adressen von Gastgebern, ,o ,unkostenlos iibernachten kann. Die
gast f reu ndl ichen
warten schon...

Esperônt isten



E§PERAITTO:
E§EÏTET-effi urs€REO{TIate IT 

.

Eine neutrale Weltsprache beseitigt
eine grosse Ungerechtigkeit. Denn
wer beispielsweise in der UNO oder
in der Europâischen Union in seiner
Muttersorache sprechen darf, hat
bedeutende Vorteile. Wer hingegen
gezwungen ist, in einer Fremdspra-
che zu debattieren, ist ârg benach-
teiLigt. In der Zej.t des Neonatio-
nalismus bestehen aber manche Mit-
gliedstaaten eben auf der Verbrei-
tung ihrer eigenen Sprachen. Eine
Besserung d ieser verfahrenen Situa-
tion ist nicht in Sicht.

ESPERAI TO: FüR ALLE !

Fast alIe gesellschaftlichen Inte-
ressegruppen wie Forscher, Sammler,
Geschâfts leute, Bl inde, Lehrer,
Glâubige, Philatelisten, Journôl.i-
sten, Musiker, Pôstler, Pfadf inder,
Vegetarier und andere lernen die
tienste schâtzên', die Esperanto zu
leisten imstande ist. Jedes Jahr
veranstaLten d ie Fachleute auch
ihre eigenen Tref f en. Jede/ r hat
also die Môglichkeit, mit Gleichge-
sinnten - in Esperanto heisst dies
'samideano' - auf der ganzen Welt
in- Kontakt zu treten.

Abtaènnen und êinsêîden an: Esperanto-Kulturzentrum' Postlers tt,
ux-de-Fonds. Te1. 039/26 14 07. Fax:

039/26 62 03.

Mit diesem Abschnitt kônnen Sie eine Gratisdokunentatio{t Über Espe-
ranto anfordern, die im übrigen auch die t. Lektion des Gratisfernkur-
ses für Deutschsprachige enthâlt (gültig nur in der schweiz). Dieser
Bon verpfli.chtet sie weder zum Kauf von Esperanto-Produkten, noch zum

Eintritt in eine EspeEîTô--Organisôtion.

Ja, ich môchte diese Dokumentation erhalten. ,

Herr /_/ Frau 1_/
Name: :'

Vorname:

Vollstândige Adresse:
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ESPERÀNTO_ SOCTETO NEUCI{ÂTBL :
ôiunronate iun vendredon, laù ebleco de l-a
mernbroj .

ESPERÀNTO_STUDGRUPO VEVEY:
9.5.1 6.30-18.30h kaj 9.6.

tataj kunvenoj
1 9 , Communaux.
Dovat.

BSPERÀNTO_ SOCIETO ZUERTCI.I :
9.5.19.00h Monata kunveno en l(arl der Grosse.

La prezidanto respondas a1:
LINGVAJ DEMANDOJ. Bonvol_u sendi
viajn demandojn anticipe al 1i.

30.5.19.00h Libera kunveno ôe f arnil-io Weid-
mann, Eisengasse 22, Tramo 2 aù
4 ekde BeIlevue, ôi= haltejo
I(reuzstrasse.

1 1 .6.1 0.30 ôfs 1 6.00h stando en la Bahnhof-
strasse, sur 1a "Pestalozzi-l{ie-
se". Je duba vetero informas te-
l-ef ono 1 56 54 34 . Alternativa da-
to 18.6.

1 3.6.1 9.00h Monata kunveno en Karl der Grosse.
Prelegos Parzival- pri l-a proj el<-
to de kongreso de la gente duo-
nigitaj urboj kaj pri ekologia
aplifado de Esperanto.

11 .6. i 9.00h Libera kunveno ôe f amilio t{eld-
mann.

trSPERANTOKLUBO IÿIL:
En restoracio Schweizerhof, Bahnhofstrasse 18.
4.5.20.00h Monata kunveno: Teresa eI Pollando pre-

'l .6.
J-egos pri mem elektita temo.
Ekskurso^kun pikniko en 1a regiono de
Flawil. Ce mal-bel-a vetero ni prenos la
programon de julio, kaj l-a ekskurso o-
kazos je Ia 6-a de julio.

1 6.30-1 8.30h mona-
ôe Jeanne Mamin,
Gvido: Lucienne

oo0oo
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Mortis Jakob IlOlll., l;lirrs-Dorf

l-a l6arr clc iclrrttztt't,r 1994 l'ot'lrtisis cn Irlirtrs*Dor'1/CR
szrmidcano Jztkob llOlll-. l.zt ti3-jarLrlo esLis iernrzr irrstruisto
cn pt'ivetla rlLragracla lcrrrcjo.
l(iel cspcrarnlisto kaj S IS-arro cle I 936, nrenrbro clc U lrA
l<aj I(El.l, l-lohl laris ztl 1a rnovado lielkajn lionl<r'etarjn
kontrit;Lrojn: cn l!149 li gviclis IlslrcranLo-l<urson en
lliibelrrbztd/AC; cn 1952 li verkis artil<olarotr l<Lrrr

ljslrclzrrrIo-l<urso crr lu ltorslioltzr ga'zaL<i'Allzcit l]crciL',
l<;rj l<orrrcncc clc lrr clizisLo rlc l(CIj li gviclis §iarrr
kr.lrclrLoscrvr)n l)or la llspcrurrLt-r-l<t-trsoj, Dcpost l97!) I lolrl
pcrdis la l<onIzrktorr l<urr lzr csperantistoj.
S llS, l(Ctj l<zr.i l(lll-l scnt:rs lzr bczonon csprimi siarrr

clanl<cnrcln arl Jerkob l-lohl, l'clrLc bcdzrr-r ras lizrn m«--rrton l<aj

sinccrc lionclolcnczrs erl lietj lztnriliitnoj.
(ArrstirLaùr clotraci l'lr"rt'ojrr, lir l'unclrla 1;Lrlrlil<o csLis I)cLital
sctrcli rnorrott uI l(CI:.) /al(/

IIIiMMANN (-KI?tills) I)ora
clc scllLcmbt'tl 1909 cll 13crnr-r,

rnorl-int:t Ia 3an cle febt'Ltatt'tl 1994 samlol<e. l)ost la
al;il-Lrrienli§o Si stuclis fat'mar:icltt ôe la ltet'tta uttiversilatcl I<aj

IuIoris l<iel altoLcliistincl en (,-lartts, L.ct-tI.ct'llacl/\/S l(zrj Berno.
DLrrn nrLrltztj jaroj Gi klerigis la fartnatciztjn asistcnlinojtl.
ApLrclprol'esic Sl etl(livis clt clivcrszrj zrsocioj (l.yccLrtn-l(lubo,
st-rciclo clc zrliaclcrrriurritroj, pt'ol'csizrj orgernizzrjoj). llcltttttzttttl
csLis vidvitto l<ztj lti'tlt'itttt clc clu inl'ztttoj.

Dum la gimnazia [em1to, clo meze de la l920aj jaroj, Ilemmann
lelrris ll-on, 1;cre clc la geltaLro.i dc lcrrlc.ia.i l<olcgoj, l<itt.i csLis
aclclrlt-rj clc ôi LiLr littgvo. Sccl ela profcsio ttratlhelpis 1:oste
rrrovzrclc arl<tivi[i. l(ii.urt ctt l{)64 §ia l'ilo l]crrrlrtrt'tl ( 1950- 1970)
vo.iufris irl lzr l,Jt( r:rr ArnsLcxlurrro (Nctlct'littttkr), §i aliotttltztttis
liri liai csl"is rlcvigiLa rcfrcCigi siajn lJ-l<otrojrr. l)c tiitttt Iis ta

nrorl«l 3i cst.is f iclclir nrcl.ttllt'ittrl clc clivct'szr.i l!-tll'gttttiz-alclj , l<icl

la bet'ttzt llC, SI.lS, l<.t't. (;tt()

SES varme reme[loros la mortintirrcln l<aj kore kondolencas al
la familianoj de Dora llemmann.
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KULTURA CENTRO ESPtrRÀNTISTÀ/KCE

21-23-a de majo 1gg4, ,i.rt.=. renkonti§o por
migremaj esperanto-familioj kaj naturamikoj
kun Claude kaj Andrée Gacond-Giroud (Svis-
lando), neùâatelaj jurasanoj kaj natur-âa-
tantoj .

Dum tiu-ôi Iongigita pentekosta semajnfi-
no renkontiÇos familioj l<aj naturamikoj,kiuj
konas Esperanton aù estas esperantistoj.De-
pende de la vetero, oni promenados al ka-
iakterizaj pej zaôoj de 1a neùêateIa jura-
so, atentante naturajn fenomenojn kaj bel-
ajoj n ( geografial n, geologiaj n kaj - bota-

"ir.â 
j 
" ) 

- 
k* j piknikos en la naturo aù en

gastelo. ôion tion vi povos ôui sub faka
gvidado.
Sabate. Komenco 15.00 kun ekskurso; vespe-
re: rakledo (tradicj-a svisa fromaÇmanôajo)
kaj lumbild-prelego de Claude Gacond en KCtr.
Dimanôe: Post Ia matenmanÇo oni forvel-uros
aI dua el<skurso, survoje pil<nikos en Ia na-
turo aù en gastejo, kaj vespere man§os fon-
duon ôe KCB kaj Çuos distran vesperon-
Lunde. Vizito de fromaÇproduktejo kaj fino
de Ia programo j e tagmezo-

25-a - 26-a de junio 1994 Semajnfinoj
STUDA SEMAJNFINO POR PROGRESÀNTOJ

CIKLO pri 1a literaturo, Iingvo kaj his-
torio de Esperanto.
Parto f I: '1 906 -1922: Homanarismo de L.L.Za-
menhof , mondani smo de Ilector l-lod Ier ( UtrA )

kaj sennaciisrno de Lanti (SÀT ) .

Kun Claude Gacond (Svislando), instruisto,
fondinto kaj komitatano de KCE, prezidanto
de Svisa Esperanto-Societo, arkivisto de
CDELI.
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ôi-ti, kurso celas Ia publikon, kiu âatus
progresi en Esperanto,aùde, lege kal parole.
Oni legos tekstojn eI la esperanta litera-
turo, faros grarnatikajn kaj strukturâanôajn
ekzercojn, konversacios kai dum prelego ek-
scios ion interesan pri }a historio de Es-
peranto. La instruisto adapti§os a1 la lin-
gva nivelo de Ia kursanoj kaj pretos res-
pondi al iliaj demandoj.
Claude Gacond estas multjare sperta instru-
isto de Esperanto. Liaj profundaj konoj de
Ia esperantaj li-teraturo, lingvo kaj histo-
rj-o ôiam estas neforgesebla sperto por ôiu
partoprenanto de liaj kursoj.
Sabate: Vespere oni kune rnanÇos rakfedon aù
fonduon en Kultura Centro Esperantista.
Di-manôe: Tagmeze oni komune l-unêos ôe KCE
aù en urba restoracio.

MANGI LÀUTEORIE KÀJ PRÀKTIKE

kun Ueli I{ÀtrNNI; KURACISTO EL Svislando.
La kurso, bonveniganta êiuin fakulojn kaj
nefakulojn, kiuj interesi§as pri ]a temo,
tuêos interalie fiziologiajn aspektojn de
nutrado kaj Ia diferencon de nutrado en ri-
ôaj kaj malriôaj landoj. La preleganto ne
parolos pri "kion man§i rr ?rr , sed pri "kiel
man§i?" kaj diskutos kun Ia partoprenantoj
sugestojn kaj konsiloln, kiujn ili kelk-
foj e mem j es, foj e tamen ne sekvas.
Lumbildoj pri kamerunio
Sabate vespere oni komune man§os rakledon
aù fonduon en KCE kaj poste ricevos per-
l-umbilde koncizan enrigardon en la Iandon
Kamerunio, kiun Ueli Ilaenni vizitis en 1988.
Dimanôe Lagmeze oni komune lunêos en KCE aù
en urba restoracio.

oo0oo
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r M R /legita en La MIGRANTO)

eatas asocia, nekomerca radio-stacio, kiu
disaùdigas , sur la frekvenco 89.1 MHZ, êiu-
vendrede unuhoran programon en trsperanto en
TuIuzo kaj ôirkaùajo.
"Konektu vin esperante" konsistas el-:infor-
moj, recenzo3 kaj komentoj de kal pri la es-
peranto-gazetaro, intervj uoj l<un Esperant-
istoj ka j diversspeca esperanta muzil<o.
Pliaj n inf ormoj n petu ôe: RADIO FMR, Ilspe-
ranto-Redakcio, 9bis, avenue Frédèric Estè-
be, P-3'l 200 TOULOUSE.

FÀMILIÀ

oo0oo

TIELICO

la familio Luisa kaj Augusto Ochova,
ldmannstrasse 53/D3 3021 Bern, (membro

la Esperanto-Societo Bern) naskiÇis je
19-a de februaro 1994 la fileto

GÀBRIEL

RÀDIO

en

A1

Wa

de

1a

A1

La

1a feliôaj gepatroj tutkoran gratulon.
eta Gabrielo estu la steleto de feliôo
via f ami lio. -Red "Sf ', -

oo0oo

TNTERESULOJ NB ITORGESU LÀ TFEF-KONGRESON;

kiu okazos de l_a '1 3-a ôi.u la 2O-a de majo
1994 en KREMS/Aùstrio.
Detalojn volonte donos Gertrud Eggenberger
!ÿurmbühlstrasse 10, CH-8405 I,Jinterthur.

oo0oo
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trÀME-KULTURPREMIO al
BRUNO VOGELI'IÀNN kaj RICI-IÀRD SCIIULZ

Ekstrakto el ricevita teksto de FAME-Fondaîo:

FME-fondajo kal Ia germana urbo AALü\I dediôis Ia
trian Esperanto-kulturpremj-on po duone aI sinjoroj
profesoro Richard SchuIz, Minden kaj Bruno
Vogelmann, Crailsheim. Dum Esperanto- Mati-
neo en la sudgermana urbo Aalen la du pre-
miatoj ricevis Ia plej al-tan Esperanto-ku1-
turpremi-on, valora 1e 1 0 '000 germanaj mar-
koj, el Ia manoj de 1a ôefurbestro Ulrich
Pfeifle kaj de la prezidanto de fÀMll-fonda-
jo, AIois Meiners el Stuttgart. TieI estas
agnoskata 1a al-ta kultura valoro, kiun kre-
is Bruno Vogelmann kaj Richard Schulz per
si-aj verkaroj. Bazo de Ia kunlaboro estas
kontrakt.o int-er Ia fondajo kaj 1a kulture
akti-va urbo Aalen, ki-u estas ankaù Ia sid-
ejo de 1a grava Germana Esperanto-Bjbliote-
ko kun pli o] 1 0'000 titoloj el internacia
kulturo kal scienco.
Antaùe Kultura Centro Esperantista en La
Chaux-de-I'onds ka j la j apana savisto de la
Zamenhofa heredajo Ludoviko, (s-ro IGnzi Ito)
est.is ricevintaj la kultr-rpremion.
Bruno Vogelmann: Elstaras la naùlingva komerca vor-
taro l<aj la filozofia verko }a "Nova Realismo".
Richard Schulz: Por 1a furorlibro "Mia ama-
ta Esperanto" 1i rnulte atentigis pri Espe-
ranto vivanta kaj gajnis multajn simpatiojn
por Ia ideo de mondvasta dua lingvo.
Ia loka gazetaro en Aalen estas tre favora al Espe-
ranto kaj fiere fanfaronas, ke Aalen estu ôefurbo
de Esperantol t"talgraù tia troigo estas fakto, ke Ia
urbo Aalen estas 1a pa.rtnero de la Gennana Espe-
ranto-Asocio kiel sidejo de la Germana Esperanto-
Biblioteko; Aalen estas partnero de trÀItr-f onda j o,
koncerne 1a )<ulturpremion; Aalen jam kvar-
foje eldonis beIan, koloran urboprospekton;
ôi estis kunvenejo ôarma de gravaj Esperan-
to-renkontiÇoj - kal ôi revas allogi UNI-
VERSALAN KONGRESON: -trL-
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MEJK invitas vin al

2a Mez-Eüropa Junulara Sernajno
k^j

2a Alemana Renkontiso
1s.08 .t994 _ 2t.08 r994

en Triberg (Sudokcidenra Genlanio)

Adreso de la jtrnullrg;rstejo
Jugendlrcrbcrge Tribc.rg
Rohrbacherslrasse i5
D-7S093i'l-riberg
Tel.: +49/7lll,/.1 I l0

Tmilro

KORPO kaj ANIivtO
ka,i

SINPREZENTO dc I:r VIcz-Eüropaj t.andoj
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INTERESA TERIO_PROPONO DE HUNGÀRINO EDZINI-
êolrra KUN RUso

"ôi-tiu., someron en aùgusto ni organizos
voja§on de Budapeêto al Ia attaj montoj
en meza Azio, proksimume al la mongolia
landlimo. Ni voja§os tien per aùtomobilo
kaj reen per trajno. La distanco de unu
voja§o estas 4000 km )<aj qi daùros entute
25 tagojn. Nl vizitos la plej interesajn
urbojn kaj elektos 1a plej idealan kaj
malkaran vojon.
La kosto de la vojaÇo estas 940.- US/$.
Ni travoja§os Ruslandon kaj alveninte êe
Ia montoj "ALTAI" ni vivos 10 tagojn en
l-a netuâita ta j go, apud rivero ka j lago.
Restado en la montoj en la tendo.
Kunporti: dormosakon, trinkujon, man§i1a-
ron kaj teleron.
Eblas kunvenigi inf anoj n. La grupo esl-as
limigita al 7 partoprenantoj.
Interesuloj kontaktu:
Georgina Zenlai, Kazal u.83, IJ-1 031 Buda-
pest".

Lindato por kontrl-la:ajoj a1 SES TNITCRI4AS 4/94
estas la 6-a de junio 1994.


